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Argentino. Buenos Uros, Belgrano 825, sinjoro
Miguel, E. Castaneda.

Britujo. London N.4, 64 St.Thomasroad, sinjoro
L. Jenkins.

Ĉeĥoslovakio. Ausslg a.d.Elbe, Teplitzerstr.26
s-ro Ing. Otto Schwarz.

Flnlando. Lohiluoma, s-ro Matti Avinon.
Franoujo. Wattreloo (Nord), 266 rue de I'Union

s-ro Emile Boone,
Hungarujo. Budapest VIII, Madachstr.43/5, s-ro

Johano Sturm.
Japanujo. Kioto,Kawaramachi H L rokoj i,S .Kei i chi
Jugoslavio. Koprlvnlca.ullca Lenisce,F.Slfkorn
Litovio. Zadavainiai, Daugalliai, s-ro A.Kuosa
Nederlando. Utrecht Weerdzingel WZo6, GHW.CotĜ
Persujo. Sultanabad, s-ro R. Taberi.
Polujo. Boryslaw, pomujo potok dolny, Dom de

Premier, s-ro W. Wrobei.
Portugalujo. Rio Tinto, Logar da Forraria,

s-ro 0. Dias Pinbeiro.
Rumanujo. Alba-Tulia, str. Dorobantilor nr. 19

s-ro Aleksandru Fridu.
Svedujo. GOtoborg. Sveda Esp. Lab. FOrbundet,

s-ro Einar Adakson.
Usono. De tro!t, Mlobtusan, 5251 St. Clair Ave,

s-ro H. Fleaiming.



Sciigoj de la estraro.
Nia reprezentanto en Litovio sinjoro A.Kuosa 

log'as en Svisujo. 'Mi tre dankas l^a pro lia 
agato kiel reprezentanto kaj pe'tas lin varbi 
plue en Svislando por la ..Amikeco." Sinjoro A. 
Kuo.sa, interŝanĝas poŝtmarkojn laŭ katalogo 
Yvert-Tellior. Lia adreso estas:

sinjoro A.Kuosa, Semlrarais, Lysen-Villano,
' Svislando.

Niaj membroj estas petataj b a l d a ŭ  sendi la 
kotizalon por la nova jaro.

Kaŭze de la superakvigi de la rivoroj-Rhejn* 
kaj „Mosel" nla gazeto ne povis aperi pli frue 
ol nun. Tial ni forsendas la numerojn trira'kaj" 
du samtempe. Niaj membroj estas petataj pardo-, 
ni tion.

*
La 60-Jara jubiloo de la poŝtkarto.

La poŝtkarto, kiu flirtas ĉiujare en la do
nojn kiel. malmultekosta informisto en nenombraj 
milionoj festis duoblan jubileon en la pasinta 
jaro. fti estas malfalsa germana infano kaj 
konkeras la tutan mondon kiel multaj aliaj ob
jektoj el nia lando. La poŝtkarto nun estas 
g‘enerala bava!o de la tuta skribanta homaro. La antaOvida ĉe fpoUraaj s t ro ..Stephan" projektis 
g'In jam en jaro 1865 kaj enkondukis g'in en 
junio 1870 oficiale. La uzo de la poŝtkarto res
tis permesita komence nur en Germanujo, ne eks
terlando. La poŝtkarto kun respondo estis en
kondukita du jarojn pli malfrue. En junio 1878 
la uzon de la poŝtkartoj permesis la mondpoŝt- 
kontrakto por la tuta mondo. Diversajn aliigojn 
gi travivis on la iro de 'la jaroj. Baldaŭ an
kaŭ naskigas la ilustrita bildkarto, kiu ho
diaŭ donas salajran laboron al centmilioj.

J. Gi.
Kiu akurate pagas sian kotizon,

helpas al la Amikeco kaj Esperanto.



LA POSTHISTORIO DE „THURN KAJ TAXIS."
CDaflrigo.)

1747 farigis Aleksknder Fe refinanci, princo de 
Thurn kaj Taxis generalkonsulo de la regnopovo 
de Imperiesto Fran* I. kioi efektiva tronprun- tulo. Je la 25a de februaro 1803 garantiis la 
Imperiesto ia konservon de la posteno kiel 
g'eneralpoŝtmajSt ro ka,4 protektis lin. La unua nomo estis prince turna kaj taksa poŝto.
Dua la napoleonaj militoj aliigis le pro

porcio kiel ĉefo de turna kaj taksa poŝtoj ©n 
kelkaj Ŝtatoj. Artikolo 17 do la ligaktoj kon
statis la posedon kaj utilon de la poŝtoj al la 
Thurn kaj Taksis-prlncoj, se ne estis farataj novaj kontraktoj per libera Interkonsento.

Iom post iom la plej grandaj ŝtatoj retiris 
sin per solvo de la kontrakto. 1866 apartenis 
nur ankoraŭ 19 plimalgrandaj ŝtatoj kaj urbgj 
al la turna kaj taksa poŝtterltorio.

La restadejo de la princoj de Thurn kaj Taxis 
os 11 s en Regonsburg kaj Frankan. La generala poŝtadmlni St rado trovigas en Frankfurt.La le- 
terpoŝto ŝang‘is la ejon plej ofte okaze W3Tla 
eniro de nova poytmajstro.
La poŝtdorao .al la ora cigmo" en la Frledber- 

ger-strato estis la ojo por la tuta veturado. 
La oficistoj n e  estis ŝ ta to f I o-i e toj-, seci mn* 
privataj oficistoj de la princoj de Thurn kaj 
Taxis. Jam 1820 veturis rapidveturiloj Frank
furto- Ltibeck kaj renverso on ia tempo de kvin 
tagoj, de la unua de Januaro 1837 estis ara ru
lata vojag‘interkomuniko inter Frankfurt kaj 
Paris. La veturo daŭris 50 borojn.
.La poŝtmarkoj enkondukigis je la unua de 
januaro 1852. Ĝin oficisto ricevis tabelon, sur 
kiu surgluitaj Ĉiuj poŝtmarkojn. La senvalorigo farigis komence per surpreso; en 1852 per stam
pilo. Kovertoj kun enstaligitaj valoroj estae 
enkondukita pli malfrue.
La poŝto de Thurn kaj Taxls plenumis sian 

taskon tri jarcentojn.

8

Kiu ne akurate .pagas slan kotizon
malutilas la Amikecon kaj la Esperantomovadon.



N O V A  M E M B R O .
629. Rakitovo, Ĝeplko, Bulgario, s-ro George 

Mlhajlov, instruisto.
. s . # y 1 I  I . . ^

P R E S P  O N D O .

4

ĉis nun alsendis poŝtmarkojn por la presfondo: 
8-ro Aleksandru Fridu, Alba-Julla, Ruraanujo.

Al la nomita membro multan dankon.
KIU HELPOS PLU? KIU HELPOS PLU?

Ml kolektas nur p o ŝ t m a r k o j  n I 
Kiu sendos nova1ojn[200 Lel]rlcevos la samajn. 

Aleksandra Fridu, Alba-Julla, Rumanujo.
Ml korespondas nur jo mia antaŭa demando. 

Mattl Avinan« reprezentanto de la ..Amikeco",
L o h i  I a o m a ,  Flnlando.

Ml havas i a n  g 4 d e z i  r o n  laŭ punkto „7": 
laboristaj demandoj.Kurtb Thiele,Wllbelmstr.25

C h e m n i  t z, Germanlande.
Ml havas i a n  g4 d e z i r o n  laŭ la punktoj : 

a,b,c,di kaj unu.Walter Lipper t, Hoohs tr. 66 ,
H a g e n - Weetf. Germanlande.

Niaj membroj estas petataj: sciigu viajn dezi
rojn per malgrandaj anoncoj. ĉiu linio kostas 
nur unu internacian respondkuponon.
L A  R I D A N T A  E S P E R A N T I S T O

Sola esperanto-bonhuraorgazeto [kun bildoj]
regule monato aperanta.

Eldonejo: Bize en Hannover, Bahnhofstr. 24 A
Germanlande.

Abonprezo: unu jaro i U.S. Dolaro, 
'noncprezoj: I pag‘o 4 U.S. Dolaroj, Vi pag‘o
2 U.S Dolaroj, Vi pag;,c I U.S. Dolaro. Malgrandaj interŝang*anoncoj ĉiu vorto 5 orpfenigojn.

Flno de la akcepto de la anoncoj ĉiufoje la ' 
20a de monato.


